
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ขับรถยนต์) 54,000.00         - เฉพาะเจาจง นายอวรุิจน์ หวา้พิทักษ์ นายอวรุิจน์ หวา้พิทักษ์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 1/2563
ม.56(2)(ข) 54,000.00 54,000.00 22 ต.ค.62

2 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ธรุการ) 51,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.ปิยาภรณ์ หลิมเจริญ น.ส.ปิยาภรณ์ หลิมเจริญ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 2/2563
ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 22 ต.ค.62

3 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ยาม) 51,000.00         - เฉพาะเจาจง นายวรีศักด์ิ บุญมัน่ นายวรีศักด์ิ บุญมัน่ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 3/2563
ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 22 ต.ค.62

4 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (แม่บ้านบ้าน) 49,800.00         - เฉพาะเจาจง นางสีไว ก้องสโตร์ นางสีไว ก้องสโตร์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 4/2563
ม.56(2)(ข) 49,800.00 49,800.00 22 ต.ค.62

5 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (Seabook) 36,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 5/2563
ม.56(2)(ข) 36,000.00 36,000.00 22 ต.ค.62

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00              - เฉพาะเจาจง ณ นาวนิศิลป ณ นาวนิศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 7/2563
ม.56(2)(ข) 300.00 300.00 22 ต.ค.62

7 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ต.ค.62) 3,478.75           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2563
ม.56(2)(ข) 3,478.75 3,478.75 22 ต.ค.62

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-6760 จบ. 4,604.16           - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 8/2563
ม.56(2)(ข) 4,604.16 4,604.16 12 พ.ย.62

9 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กธ-6896 จบ. 8,939.80           - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 9/2563
ม.56(2)(ข) 8,939.80 8,939.80 12 พ.ย.62

10 จา้งตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟา้แรงสูง 588.22              - เฉพาะเจาจง กฟฟจันทบุรี กฟฟจันทบุรี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 10/2563
ม.56(2)(ข) 588.22 588.22 14 พ.ย.62

11 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 13,017.29         - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 11/2563
ม.56(2)(ข) 13,017.29 13,017.29 14 พ.ย.62

12 ซ้ือวสัดุส านักงานฯ 8,100.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 12/2563
ม.56(2)(ข) 8,100.00 8,100.00 20 พ.ย.62

13 ซ้ือวสัดุส านักงานฯ 2,687.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 13/2563
ม.56(2)(ข) 2,687.00 2,687.00 20 พ.ย.62

14 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,800.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 14/2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ม.56(2)(ข) 1,800.00 1,800.00 20 พ.ย.62
15 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,800.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 15/2563

ม.56(2)(ข) 1,800.00 1,800.00 20 พ.ย.62
16 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,520.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 16/2563

ม.56(2)(ข) 3,520.00 3,520.00 20 พ.ย.62
17 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,660.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 17/2563

ม.56(2)(ข) 1,660.00 1,660.00 20 พ.ย.62
18 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 720.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 18/2563

ม.56(2)(ข) 720.00 720.00 20 พ.ย.62
19 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,032.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 19/2563

ม.56(2)(ข) 2,032.00 2,032.00 20 พ.ย.62
20 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก-5761 จบ. 24,600.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 20/2563

ม.56(2)(ข) 24,600.00 24,600.00 25 พ.ย.62
21 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 200.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 21/2563

ม.56(2)(ข) 200.00 200.00 25 พ.ย.62
22 จ้างเหมาท าตรายาง 1,980.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 22/2563

ม.56(2)(ข) 1,980.00 1,980.00 25 พ.ย.62
23 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (พ.ย.62) 3,218.83           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2563

ม.56(2)(ข) 3,218.83 3,218.83 22 ต.ค.62
24 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,100.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์ ช.ศิลป์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 23/2563

ม.56(2)(ข) 2,100.00 2,100.00 2 ธ.ค.62
25 ซ้ือวสัดุสนง. 8,132.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 24/2563

ม.56(2)(ข) 8,132.00 8,132.00 2 ธ.ค.62
26 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,830.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 25/2563

ม.56(2)(ข) 1,830.00 1,830.00 11 ธ.ค.62
27 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,820.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 26/2563

ม.56(2)(ข) 1,820.00 1,820.00 11 ธ.ค.62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

28 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 27/2563
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 11 ธ.ค.62

29 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,240.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 28/2563
ม.56(2)(ข) 2,240.00 2,240.00 11 ธ.ค.62

30 จ้างเหมาจัดท าเมนูสาธติ (10 คร้ัง) 15,000.00         - เฉพาะเจาจง นางประทุม ลักษณา นางประทุม ลักษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 29/2563
ม.56(2)(ข) 15,000.00 15,000.00 12 ธ.ค.62

31 ซ้ือวสัดุการเกษตร (10 คร้ัง) 7,500.00           - เฉพาะเจาจง นายโฆษิต ติราศัย นายโฆษิต ติราศัย คุณภาพเหมาะสมกับราคา 30/2563
ม.56(2)(ข) 7,500.00 7,500.00 12 ธ.ค.62

32 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,450.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 31/2563
ม.56(2)(ข) 1,450.00 1,450.00 16 ธ.ค.62

33 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,335.00           - เฉพาะเจาจง อารียก์่อสร้างและเกษตร อารียก์่อสร้างและเกษตร คุณภาพเหมาะสมกับราคา 32/2563
ม.56(2)(ข) 4,335.00 4,335.00 16 ธ.ค.62

34 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 500.00              - เฉพาะเจาจง ณ นาวนิศิลป ณ นาวนิศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 33/2563
ม.56(2)(ข) 500.00 500.00 16 ธ.ค.62

35 ซ้ือวสัดุการเกษตร 4,900.00           - เฉพาะเจาจง นายนาถชาย เจนจัดการ นายนาถชาย เจนจัดการ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 34/2563
ม.56(2)(ข) 4,900.00 4,900.00 16 ธ.ค.62

36 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (Seabook) 24,000.00          - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 35/2563
ม.56(2)(ข) 24,000.00 24,000.00 25 ธ.ค.62

37 ซ้ือวสัดุสนง. 620.00              - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 36/2563
ม.56(2)(ข) 620.00 620.00 2 ม.ค.63

38 ซ้ือวสัดุการเกษตร 4,320.00           - เฉพาะเจาจง ยง่ฮวดเส็ง ยง่ฮวดเส็ง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 37/2563
ม.56(2)(ข) 4,320.00 4,320.00 2 ม.ค.63

39 ค่าเช่าเคร่ือถ่ายเอกสาร (ธ.ค.62) 2,436.12           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2563
ม.56(2)(ข) 2,436.12 2,436.12 22 ต.ค.62

40 ซ้ือวสัดุการเกษตร 14,000.00         - เฉพาะเจาจง หล่อพันธุป์ลาน้ าจืด-เค็ม หล่อพันธุป์ลาน้ าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 38/2563
ม.56(2)(ข) 14,000.00 14,000.00 2 ม.ค.63

41 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,820.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 39/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ม.56(2)(ข) 1,820.00 1,820.00 2 ม.ค.63
42 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,970.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 40/2563

ม.56(2)(ข) 2,970.00 2,970.00 2 ม.ค.63
43 ซ้ือวสัดุการเกษตร 3,300.00           - เฉพาะเจาจง บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท คุณภาพเหมาะสมกับราคา 41/2563

ม.56(2)(ข) 3,300.00 3,300.00 6 ม.ค.63
44 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,665.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 42/2563

ม.56(2)(ข) 3,665.00 3,665.00 6 ม.ค.63
45 จ้างเหมาท าป้าย 3,000.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์โฆษณา ช.ศิลป์โฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 43/2563

ม.56(2)(ข) 3,000.00 3,000.00 6 ม.ค.63
46 ซ้ือวสัดุสนง. 5,454.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 44/2563

ม.56(2)(ข) 5,454.00 5,454.00 6 ม.ค.63
47 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,900.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 45/2563

ม.56(2)(ข) 15,900.00 15,900.00 6 ม.ค.63
48 ซ้ือวสัดุสนง. 2,160.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 46/2563

ม.56(2)(ข) 2,160.00 2,160.00 10 ม.ค.63
49 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 8,800.00           - เฉพาะเจาจง บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท คุณภาพเหมาะสมกับราคา 47/2563

ม.56(2)(ข) 8,800.00 8,800.00 10 ม.ค.63
50 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 580.00              - เฉพาะเจาจง สงัดอีเล็กทรอนิค สงัดอีเล็กทรอนิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 48/2563

ม.56(2)(ข) 580.00 580.00 10 ม.ค.63
51 ซ้ือวสัดุการเกษตร 1,600.00           - เฉพาะเจาจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 49/2563

ม.56(2)(ข) 1,600.00 1,600.00 10 ม.ค.63
52 จ้างเหมาท าป้าย 4,800.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์โฆษณา ช.ศิลป์โฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 50/2563

ม.56(2)(ข) 4,800.00 4,800.00 10 ม.ค.63
53 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ 11,400.00         - เฉพาะเจาจง นารายณ์เต้นท์ นารายณ์เต้นท์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 51/2563

ม.56(2)(ข) 11,400.00 11,400.00 10 ม.ค.63
54 จ้างเหมาจัดสถานทีป่ล่อยพันธุสั์ตวน์้ า 8,000.00           - เฉพาะเจาจง วา่ที ่ร.ต.หญิง กิตญาดา ล้วนหิรัญ วา่ที ่ร.ต.หญิง กิตญาดา ล้วนหิรัญ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 52/2563

ม.56(2)(ข) 8,000.00 8,000.00 10 ม.ค.63



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

55 ซ้ือวสัดุสนง. 520.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 53/2563
ม.56(2)(ข) 520.00 520.00 10 ม.ค.63

56 ซ้ือวสัดุการเกษตร 1,800.00           - เฉพาะเจาจง ยง่ฮวดเส็ง ยง่ฮวดเส็ง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 54/2563
ม.56(2)(ข) 1,800.00 1,800.00 10 ม.ค.63

57 จ้างเหมาเช่าเคร่ือเสียง 2,500.00           - เฉพาะเจาจง นายอภิพันธุ ์ทับทอง นายอภิพันธุ ์ทับทอง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 55/2563
ม.56(2)(ข) 2,500.00 2,500.00 10 ม.ค.63

58 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,850.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 56/2563
ม.56(2)(ข) 1,850.00 1,950.00 17 ม.ค.63

59 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 980.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 57/2563
ม.56(2)(ข) 980.00 980.00 17 ม.ค.63

60 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,780.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 58/2563
ม.56(2)(ข) 2,780.00 2,780.00 17 ม.ค.63

61 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,700.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 59/2563
ม.56(2)(ข) 2,700.00 2,700.00 17 ม.ค.63

62 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,980.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 60/2563
ม.56(2)(ข) 2,980.00 2,980.00 17 ม.ค.63

63 ซ้ือวสัดุสนง. 1,278.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 61/2563
ม.56(2)(ข) 1,278.00 1,278.00 20 ม.ค.63

64 ซ้ือวสัดุสนง. 2,575.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 62/2563
ม.56(2)(ข) 2,575.00 2,575.00 20 ม.ค.63

65 จ้างเหมาจัดสถานที ่Field day 10 คร้ัง 7,500.00           - เฉพาะเจาจง หล่อพันธุป์ลาน้ าจืด-เค็ม หล่อพันธุป์ลาน้ าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 63/2563
ม.56(2)(ข) 7,500.00 7,500.00 23 ม.ค.63

66 จ้างเหมาบริการจัดท าเมนูสาธติ 10 คร้ัง 7,500.00           - เฉพาะเจาจง นางปทุม ลักษณา นางปทุม ลักษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 67/2563
ม.56(2)(ข) 7,500.00 7,500.00 23 ม.ค.63

67 จ้างเหมาท าป้าย 3,819.90           - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวร์ิค หจก.สามดีเวร์ิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 65/2563
ม.56(2)(ข) 3,819.90 3,819.90 23 ม.ค.63

68 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 600.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 66/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 3 ก.พ.63
69 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,680.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 67/2563

ม.56(2)(ข) 1,680.00 1,680.00 3 ก.พ.63
70 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 860.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 68/2563

ม.56(2)(ข) 860.00 860.00 3 ก.พ.63
71 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,100.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 69/2563

ม.56(2)(ข) 3,100.00 3,100.00 3 ก.พ.63
72 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 600.00              - เฉพาะเจาจง บ.แอดไวท์ท่าใหม่จ ากัด บ.แอดไวท์ท่าใหม่จ ากัด คุณภาพเหมาะสมกับราคา 70/2563

ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 3 ก.พ.63
73 จ้างเหมาท าป้ายจุดสาธติ 20,000.00         - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวร์ิค หจก.สามดีเวร์ิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 71/2563

ม.56(2)(ข) 20,000.00 20,000.00 3 ก.พ.63
74 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,230.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 72/2563

ม.56(2)(ข) 1,230.00 1,230.00 17 ก.พ.63
75 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,700.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 73/2563

ม.56(2)(ข) 1,700.00 1,700.00 17 ก.พ.63
76 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,970.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 74/2563

ม.56(2)(ข) 2,970.00 2,970.00 17 ก.พ.63
77 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าภายในอาคาร 4,560.00           - เฉพาะเจาจง นายอุดม วรพิมพ์รัตน์ นายอุดม วรพิมพ์รัตน์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 75/2563

ม.56(2)(ข) 4,560.00 4,560.00 17 ก.พ.63
78 จ้างเหมาท าตรายาง 280.00              - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 76/2563

ม.56(2)(ข) 280.00 280.00 17 ก.พ.63
79 จ้างเหมาท าตรายาง 1,770.00           - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 77/2563

ม.56(2)(ข) 1,770.00 1,770.00 17 ก.พ.63
80 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 642.00              - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวร์ิค หจก.สามดีเวร์ิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 78/2563

ม.56(2)(ข) 642.00 642.00 17 ก.พ.63
81 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอม หจก.ไพรัชคอม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 79/2563

ม.56(2)(ข) 400.00 400.00 24 ก.พ.63



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

82 จ้างเหมาท าป้ายติดฟิวเจอร์บอร์ด 160.50              - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวร์ิค หจก.สามดีเวร์ิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 81/2563
ม.56(2)(ข) 160.50 160.50 24 ก.พ.63

83 ซ้ือวสัดุ สนง. 2,211.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 82/2563
ม.56(2)(ข) 2,211.00 2,211.00 27 ก.พ.63

84 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,870.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 84/2563
ม.56(2)(ข) 1,870.00 1,870.00 3 มี.ค.63

85 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,680.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 85/2563
ม.56(2)(ข) 1,680.00 1,680.00 3 มี.ค.63

86 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,350.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 86/2563
ม.56(2)(ข) 2,350.00 2,350.00 3 มี.ค.63

87 จ้างเหมาเช่าเรือยนต์ 1,000.00           - เฉพาะเจาจง นางประภาศรี แสงงาม นางประภาศรี แสงงาม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 87/2563
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 12 มี.ค.63

88 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 2,508.83           - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลล์จ ากัด บ.ประชากิจมอเตอร์เซลล์จ ากัด คุณภาพเหมาะสมกับราคา 88/2563
ม.56(2)(ข) 2,508.83 2,508.83 13 มี.ค.63

89 ซ้ือวสัดุสนง. 2,800.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 89/2563
ม.56(2)(ข) 2,800.00 2,800.00 19 มี.ค.63

90 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,900.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 90/2563
ม.56(2)(ข) 2,900.00 2,900.00 19 มี.ค.63

91 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 91/2563
ม.56(2)(ข) 1,500.00 1,500.00 19 มี.ค.63

92 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 735.20              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 92/2563
ม.56(2)(ข) 735.20 735.20 19 มี.ค.63

93 จา้งเหมาเชา่เคร่ืองโทรศัพท์ 8 เคร่ือง(6 เดือน) 21,006.24         - เฉพาะเจาจง บ.ดีแทคไตรเน็ตจก. บ.ดีแทคไตรเน็ตจก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 93/2563
ม.56(2)(ข) 21,006.24 21,006.24 24 มี.ค.63

94 จา้งเหมาเชา่เคร่ืองโทรศัพท์ 1 เคร่ือง(6 เดือน) 2,625.78           - เฉพาะเจาจง บ.ดีแทคไตรเน็ตจก. บ.ดีแทคไตรเน็ตจก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 94/2563
ม.56(2)(ข) 2,625.78 2,625.78 24 มี.ค.63

95 ซ้ือวสัดุสนง. 1,560.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 96/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ม.56(2)(ข) 1,560.00 1,560.00 24 มี.ค.63
96 ซ้ือวสัดุสนง. 4,320.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 97/2563

ม.56(2)(ข) 4,320.00 4,320.00 24 มี.ค.63
97 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ขับรถยนต์) 54,000.00          - เฉพาะเจาจง นายอวรุิจน์ หวา้พิทักษ์ นายอวรุิจน์ หวา้พิทักษ์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 98/2563

ม.56(2)(ข) 54,000.00 54,000.00 31 มี.ค.63
98 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ธรุการ) 51,000.00          - เฉพาะเจาจง น.ส.ปิยาภรณ์ หลิมเจริญ น.ส.ปิยาภรณ์ หลิมเจริญ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 99/2563

ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 31 มี.ค.63
99 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ยาม) 51,000.00          - เฉพาะเจาจง นายวรีศักด์ิ บุญมัน่ นายวรีศักด์ิ บุญมัน่ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 100/2563

ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 31 มี.ค.63
100 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (แม่บ้านบ้าน) 49,800.00          - เฉพาะเจาจง นางสีไว ก้องสโตร์ นางสีไว ก้องสโตร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 101/2563

ม.56(2)(ข) 49,800.00 49,800.00 31 มี.ค.63
101 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (Seabook) 36,000.00          - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 101/2563

ม.56(2)(ข) 36,000.00 36,000.00 31 มี.ค.63
102 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (มี.ค.63) 3,660.74            - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2563

ม.56(2)(ข) 3,660.74 3,660.74 22 ต.ค.62
103 ซ้ือวสัดุ สนง. 5,940.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 103/2563

ม.56(2)(ข) 5,940.00 5,940.00 1 เม.ย.63
104 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 104/2563

ม.56(2)(ข) 10,500.00 10,500.00 1 เม.ย.63
105 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 2,200.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 105/2563

ม.56(2)(ข) 2,200.00 2,200.00 1 เม.ย.63
106 ซ้ือวสัดุ สนง. 3,200.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 106/2563

ม.56(2)(ข) 3,200.00 3,200.00 2 เม.ย.63
107 จ้างเหมาบริการเยบ็เล่ม 299.60              - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ บ.ต้นฉบับ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 107/2563

ม.56(2)(ข) 299.60 299.60 2 เม.ย.63
108 ซ้ือวสัดุการเกษตร 40,000.00         - เฉพาะเจาจง หล่อพันธป์ลาน้ าจืด-เค็ม หล่อพันธป์ลาน้ าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 108/2563

ม.56(2)(ข) 40,000.00 40,000.00 2 เม.ย.63



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

109 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00           - เฉพาะเจาจง ไทยแสงแบตเตอร่ี ไทยแสงแบตเตอร่ี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 109/2563
ม.56(2)(ข) 3,200.00 3,200.00 9 เม.ย.63

110 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 992.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 110/2563
ม.56(2)(ข) 992.00 992.00 9 เม.ย.63

111 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,100.00           - เฉพาะเจาจง นางโชติรส ปริยานนท์ นางโชติรส ปริยานนท์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 111/2563
ม.56(2)(ข) 2,100.00 2,100.00 9 เม.ย.63

112 วสัดุ สนง. น้ าด่ืม+ถัง) 700.00              - เฉพาะเจาจง นายอ านวย บัวขาว นายอ านวย บัวขาว คุณภาพเหมาะสมกับราคา 112/2563
ม.56(2)(ข) 700.00 700.00 9 เม.ย.63

113 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,800.00           - เฉพาะเจาจง ไทยแสงแบตเตอร่ี ไทยแสงแบตเตอร่ี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 113/2563
ม.56(2)(ข) 2,800.00 2,800.00 17 เม.ย.63

114 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 48,900.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 114/2563
ม.56(2)(ข) 48,900.00 48,900.00 17 เม.ย.63

115 จ้างเหมาเช่าเรือยนต์ 1,000.00           - เฉพาะเจาจง น.ส.ชลาลัย หอมสวสัด์ิ น.ส.ชลาลัย หอมสวสัด์ิ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 115/2564
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 30 เม.ย.63

116 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (เม.ย.63) 2,990.65           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2563
ม.56(2)(ข) 2,990.65 2,990.65 22 ต.ค.62

117 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,130.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 117/2563
ม.56(2)(ข) 1,130.00 1,130.00 1 พ.ค.63

118 ซ้ือวสัดุ สนง. 1,355.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 118/2563
ม.56(2)(ข) 1,355.00 1,355.00 1 พ.ค.63

119 ซ้ือวสัดุ สนง. 716.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 119/2563
ม.56(2)(ข) 716.00 716.00 1 พ.ค.63

120 จ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม) 2,680.00           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 120/2563
ม.56(2)(ข) 2,680.00 2,680.00 13 พ.ค.63

121 ซ้ือวสัดุ สนง. 1,714.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 121/2563
ม.56(2)(ข) 1,714.00 1,714.00 13 พ.ค.63

122 ซ้ือวสัดุ สนง. 614.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 123/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ม.56(2)(ข) 614.00 614.00 14 พ.ค.63
123 จ้างเหมาบริการ(ท าป้าย) 428.00              - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวริค์ หจก.สามดีเวริค์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 124/2563

ม.56(2)(ข) 428.00 428.00 14 พ.ค.63
124 ซ้ือวสัดุ สนง. 7,074.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 125/2563

ม.56(2)(ข) 7,074.00 7,074.00 28 พ.ค.63
125 จ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าทีโ่ครงการกุง้ฯ) 30,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.ทิพยน์รินทร์ ชูชาติ น.ส.ทิพยน์รินทร์ ชูชาติ มีความช านาญงาน 126/2563

ม.56(2)(ข) 30,000.00 30,000.00 28 พ.ค.63
126 จ้างเหมาบริการ(ท าป้าย) 3,000.00           - เฉพาะเจาจง ณ นาวนิศิลป ณ นาวนิศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 127/2563

ม.56(2)(ข) 3,000.00 3,000.00 28 พ.ค.63
127 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,240.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 130/2563

ม.56(2)(ข) 1,240.00 1,240.00 1 มิ.ย.63
128 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,550.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 131/2563

ม.56(2)(ข) 3,550.00 3,550.00 1 มิ.ย.63
129 ซ้ือวสัดุ สนง. 652.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 132/2563

ม.56(2)(ข) 652.00 652.00 2 มิ.ย.63
130 ซ้ือวสัดุการเกษตร 130,009.50       - เฉพาะเจาจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าและการเกษตรแปดร้ิว สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าและการเกษตรแปดร้ิว คุณภาพเหมาะสมกับราคา 133/2563

ม.56(2)(ข) 130,009.50 130,009.50 17 มิ.ย.63
131 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,580.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 134/2563

ม.56(2)(ข) 4,580.00 4,580.00 17 มิ.ย.63
132 จ้างเหมาบริการ Seabook 1 เดือน 12,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 135/2563

ม.56(2)(ข) 12,000.00 12,000.00 17 มิ.ย.63
133 จ้างเหมาบริการซ่อมแอร์ สนง. 1,500.00           - เฉพาะเจาจง หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์เซอร์วสิ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 136/2563

ม.56(2)(ข) 1,500.00 1,500.00 17 มิ.ย.63
134 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-6760 จบ. 2,753.11           - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จก. บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 137/2563

ม.56(2)(ข) 2,753.11 2,753.11 23 มิ.ย.63
135 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 462.24              - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวคิล์ หจก.สามดีเวคิล์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 138/2563

ม.56(2)(ข) 462.24 462.24 25 มิ.ย.63



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

136 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,400.00           - เฉพาะเจาจง ณ นาวนิศิลป ณ นาวนิศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 139/2563
ม.56(2)(ข) 1,400.00 1,400.00 30 มิ.ย.63

137 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 6,550.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 140/2563
ม.56(2)(ข) 6,550.00 6,550.00 1 ก.ค.63

138 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 1,909.42           - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จก. บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 141/2563
ม.56(2)(ข) 1,909.42 1,909.42 8 ก.ค.63

139 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,616.00           - เฉพาะเจาจง เอกบุค๊เซนเตอร์ เอกบุค๊เซนเตอร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 142/2563
ม.56(2)(ข) 2,616.00 2,616.00 8 ก.ค.63

140 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 143/2563
ม.56(2)(ข) 2,100.00 2,100.00 8 ก.ค.63

141 ซ้ือวสัดุส านักงานฯ 1,616.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 144/2563
ม.56(2)(ข) 1,616.00 1,616.00 8 ก.ค.63

142 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,480.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 145/2563
ม.56(2)(ข) 4,480.00 4,480.00 8 ก.ค.63

143 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 3,700.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลปโฆษณา ช.ศิลปโฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 147/2563
ม.56(2)(ข) 3,700.00 3,700.00 21 ก.ค.63

144 ซ้ือวสัดุส านักงานฯ 5,534.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 148/2563
ม.56(2)(ข) 5,534.00 5,534.00 21 ก.ค.63

145 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 11,550.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 149/2563
ม.56(2)(ข) 11,550.00 11,550.00 24 ก.ค.63

146 จ้างเหมาบริการ Seabook 1 เดือน 12,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 150/2563
ม.56(2)(ข) 12,000.00 12,000.00 24 ก.ค.63

147 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,960.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 150/1/2563
ม.56(2)(ข) 4,960.00 4,960.00 31 ก.ค.63

148 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,400.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์โฆษณา ช.ศิลป์โฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 151/2563
ม.56(2)(ข) 2,400.00 2,400.00 3 ส.ค.63

149 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ก.ค.63) 4,241.00           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ม.56(2)(ข) 4,241.00 4,241.00 22 ต.ค.62
150 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 153/2563

ม.56(2)(ข) 2,100.00 2,100.00 3 ส.ค.63
151 วสัดุ สนง. 774.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 154/2563

ม.56(2)(ข) 774.00 774.00 3 ส.ค.63
152 วสัดุ สนง. 5,750.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 155/2563

ม.56(2)(ข) 5,750.00 5,750.00 3 ส.ค.63
153 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,400.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์โฆษณา ช.ศิลป์โฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 156/2563

ม.56(2)(ข) 2,400.00 2,400.00 3 ส.ค.63
154 จ้างเหมาบุคคลภายนอก Seabook 12,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช านาญงาน 156/1/2563

ม.56(2)(ข) 12,000.00 12,000.00 3 ส.ค.63
155 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง 1,500.00           - เฉพาะเจาจง นายกมล คุณผล นายกมล คุณผล คุณภาพเหมาะสมกับราคา 157/2563

ม.56(2)(ข) 1,500.00 1,500.00 7 ส.ค.63
156 จ้างเหมาเช่าเรือยนต์ 1,500.00           - เฉพาะเจาจง นายณรงค์ชัย เหมสุวรรณ์ นายณรงค์ชัย เหมสุวรรณ์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 157/1/2563

ม.56(2)(ข) 1,500.00 1,500.00 11 ส.ค.63
157 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ิน 4,890.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 158/2563

ม.56(2)(ข) 4,890.00 4,890.00 13 ส.ค.63
158 วสัดุการเกษตร 33,250.00         - เฉพาะเจาจง หล่อพันธุป์ลา หล่อพันธุป์ลา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 159/2563

ม.56(2)(ข) 33,250.00 33,250.00 13 ส.ค.63
159 วสัดุการเกษตร 24,030.00         - เฉพาะเจาจง หล่อพันธุป์ลา หล่อพันธุป์ลา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 160/2563

ม.56(2)(ข) 24,030.00 24,030.00 24 ส.ค.63
160 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,560.00           - เฉพาะเจาจง เคทีโกรวอ์ัพ เคทีโกรวอ์ัพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 161/2563

ม.56(2)(ข) 3,560.00 3,560.00 24 ส.ค.63
161 วสัดุ สนง. 300.00              - เฉพาะเจาจง นายอ านวย บัวขาว นายอ านวย บัวขาว คุณภาพเหมาะสมกับราคา 162/2563

ม.56(2)(ข) 300.00 300.00 31 ส.ค.63
162 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,000.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์โฆษณา ช.ศิลป์โฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 163/2563

ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 24 ส.ค.63



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

163 จ้างเหมาท าสติกเกอร์ 2,140.00           - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวร์ิค หจก.สามดีเวร์ิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 164/2563
ม.56(2)(ข) 2,140.00 2,140.00 31 ส.ค.63

164 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ิน 7,450.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 166/2563
ม.56(2)(ข) 7,450.00 7,450.00 24 ส.ค.63

165 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส.ค.63) 3,325.56           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2563
ม.56(2)(ข) 3,325.56 3,325.56 22 ต.ค.62

166 วสัดุการเกษตร 24,790.00         - เฉพาะเจาจง สมชายพานิชสตีลจันทบุรี สมชายพานิชสตีลจันทบุรี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 165/2563
ม.56(2)(ข) 24,790.00 24,790.00 3 ก.ย.63

167 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 6,542.19           - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 167/2563
ม.56(2)(ข) 6,542.19 6,542.19 3 ก.ย.63

168 จ้างเหมาบุคคลภายนอก Seabook 12,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 168/2563
ม.56(2)(ข) 12,000.00 12,000.00 3 ก.ย.63

169 วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,400.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 169/2563
ม.56(2)(ข) 5,400.00 5,400.00 8 ก.ย.63

170 วสัดุ สน.ง 10,560.00         - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 170/2563
ม.56(2)(ข) 10,560.00 10,560.00 8 ก.ย.63

171 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 28,400.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ยงกิจศูนยย์าง หจก.ยงกิจศูนยย์าง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 171/2563
ม.56(2)(ข) 28,400.00 28,400.00 8 ก.ย.63

172 วสัดุ สนง. 2,946.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 172/2563
ม.56(2)(ข) 2,946.00 2,946.00 8ก.ย.63

173 วสัดุ สนง. 4,428.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 174/2563
ม.56(2)(ข) 4,428.00 4,428.00 14 ก.ย.63

174 วสัดุคอมพิวเตอร์ 18,000.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 175/2563
ม.56(2)(ข) 18,000.00 18,000.00 14 ก.ย.63

175 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-2640 จบ. 10,347.35         - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 176/2563
ม.56(2)(ข) 10,347.35 10,347.35 14 ก.ย.63

176 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 4,000.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์โฆษณา ช.ศิลป์โฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 177/2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ม.56(2)(ข) 4,000.00 4,000.00 14 ก.ย.63
177 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กข-258 จบ. 1,100.00           - เฉพาะเจาจง กวงซิน กวงซิน คุณภาพเหมาะสมกับราคา 178/2563

ม.56(2)(ข) 1,100.00 1,100.00 14 ก.ย.63
178 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 11,200.00         - เฉพาะเจาจง ยงกิจศูนยย์าง ยงกิจศูนยย์าง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 179/2563

ม.56(2)(ข) 11,200.00 11,200.00 14 ก.ย.63
179 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก-5761 จบ. 3,500.00           - เฉพาะเจาจง กวงซิน กวงซิน คุณภาพเหมาะสมกับราคา 180/2563

ม.56(2)(ข) 3,500.00 3,500.00 14 ก.ย.63
180 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,611.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 181/2563

ม.56(2)(ข) 2,611.00 2,611.00 15 ก.ย.63
181 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,022.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 182/2563

ม.56(2)(ข) 5,022.00 5,022.00 16 ก.ย.63
182 วสัดุ สนง. 12,291.00         - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 183/2563

ม.56(2)(ข) 12,291.00 12,291.00 16 ก.ย.63
183 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,480.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 184/2563

ม.56(2)(ข) 4,480.00 4,480.00 16 ก.ย.63
184 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กธ-6896 จบ. 11,740.58         - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 185/2563

ม.56(2)(ข) 11,740.58 11,740.58 16 ก.ย.63
185 วสัดุ สนง. 7,686.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 186/2563

ม.56(2)(ข) 7,686.00 7,686.00 16 ก.ย.63
186 วสัดุ สนง. 2,728.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 187/2563

ม.56(2)(ข) 2,728.00 2,728.00 16 ก.ย.63
187 วสัดุ สนง. 1,725.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 188/2563

ม.56(2)(ข) 1,725.00 1,725.00 16 ก.ย.63
188 วสัดุ สนง. 1,714.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 189/2563

ม.56(2)(ข) 1,714.00 1,714.00 16 ก.ย.63
189 วสัดุ สนง. 350.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 190/2563

ม.56(2)(ข) 350.00 350.00 16 ก.ย.63



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

190 จ้างเหมาหุม้เบาะรถยนต์ นก-5761 จบ. 10,000.00         - เฉพาะเจาจง ประสิทธทิ าเบาะ ประสิทธทิ าเบาะ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 190/2563
ม.56(2)(ข) 10,000.00 10,000.00 16 ก.ย.63

191 จ้างเหมาท าป้าย LS 2,640.00           - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวร์ิค หจก.สามดีเวร์ิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 192/2563
ม.56(2)(ข) 2,640.00 2,640.00 16 ก.ย.63

192 วสัดุ สนง. 423.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 193/2563
ม.56(2)(ข) 423.00 423.00 17 ก.ย.63

193 วสัดุ สนง. 2,256.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 194/2563
ม.56(2)(ข) 2,256.00 2,256.00 17 ก.ย.63

194 จ้างเหมาซ่อมแอร์ สนง. 4,800.00           - เฉพาะเจาจง นายอุดม ฉายสนิท นายอุดม ฉายสนิท คุณภาพเหมาะสมกับราคา 195/2563
ม.56(2)(ข) 4,800.00 4,800.00 28 ก.ย.63

195 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ก.ย.63) 3,321.01           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 6/2563
ม.56(2)(ข) 3,321.01 3,321.01 22 ต.ค.62

196 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,090.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 196/2563
ม.56(2)(ข) 4,090.00 4,090.00 28 ก.ย.63

1,590,938.57   


